Recomendações de Segurança de Voo-Formulário 03/2020 Aeroclube do Planalto Central
*Obrigatório

1. RECOMENDAÇÃO DE SEG DE VOO 09/2020 (RELPREV 07- "Táxi" de planador do APC): 1- Todos os pilotos deverão atentar para
o fato de que nenhum planador do APC possui controle de nivelamento de asas bem como de direção, de modo que há grandes
chances de danos acontecerem às referidas aeronaves caso o piloto, por mais controlado que esteja, deseje taxiar a aeronave;
2- Caso o piloto precise manobrar a aeronave com urgência no solo, este deverá deixar a aeronave o mais rapidamente possível
e manobrá-la empurrando para um local seguro. *

2.

RECOMENDAÇÃO DE SEG DE VOO 10/2020
(RELPREV 08- Aproximação perigosa do auxiliar de pista ao rebocador): 1- 1- A diretoria de instrução deverá incluir, no seu
guia de brifim, o cuidado extremo que todos deverão ter ao se aproximar do rebocar girando (já implementado); 2- Todos
os rebocadores deverão ficar muito atentos para a provável aproximação de pessoas, deste modo deverão PRIORIZAR o
contato rádio e, em último caso, autorizarão a aproximação, sinalizando que tem de ser por trás dos montantes; 3- A
diretoria de Seg de Voo deverá promover uma reunião de padronização de rebocadores (já realizado em 07/12/2020) *

RECOMENDAÇÃO DE SEG DE VOO 11/2020
3- (RELPREV 09- Cruzamento com aeronave agrícola no tráfego do aeródromo de SWFR): 1- Todos os pilotos deverão estar
muito atentos ao possíveis tráfegos de aeronaves sem rádio no aeródromo de Formosa; 2- O coordenador de pista
deverá atentar para, quando uma aeronave adentrar ao tráfego do aeródromo em questão, sem comunicação, caso haja
planadores voando próximo de Formosa, comunicar na FCA sobre o tráfego; 3- A Presidência do APC, por questões de
boas práticas com colegas que compartilham o aeródromo, realizará um contato mais próximo do setor de aeronaves
agrícolas, ressaltando o que legislação prevê (anexos da ICA 100-37, vide anexo 2, e RBAC 137, vide anexo 1) a utilização
de rádio VHF para a FCA. *

RECOMENDAÇÃO DE SEG DE VOO 12/2020
4- (RELPREV 10- Aeronave agrícola adentrando à pista de SWFR sem comunicação): Seguir as mesmas recomendações da
RECOMENDAÇÃO DE SEG DE VOO 11/2020. *

Anexo 1: Extrato da RBAC-137 -CERTIFICAÇÃO E REQUISITOS OPERACIONAIS: OPERAÇÕES AEROAGRÍCOLAS

RECOMENDAÇÃO DE SEG DE VOO 13/2020
5- (RELPREV 11- Pouso de planador sem comunicação): 1- Observando a ICA 100-37 (anexo 2), é muito desejável que
aeronave, sob coordenação do APC, voe com pelo menos um VHF funcionando perfeitamente; 2- No momento que o
planador for levado para a posição de decolagem, o piloto deverá realizar um cheque na frequência de coordenação.
Caso o cheque seja negativo, sugere-se que a decolagem seja abortada; 3- Rádios reserva, portáteis, poderão ser
utilizados em substituição aos fixos, entretanto é mais adequado que os mesmos sejam utilizados como reservas destes,
principalmente às aeronaves que forem realizar voos de longa duração ou distância; *

Anexo 2: Extrato da ICA 100-37 Serviços de tráfego aéreo

